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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam  

Tại buổi làm việc với Trung tâm khuyến nông quốc gia về định hướng xây 

dựng các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương 

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã chủ trì buổi 

làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về định hướng xây dựng các 

chương trình, nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương thời gian tới. Tham dự 

buổi làm việc có lãnh đạo các Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Tài chính; 

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản. 

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ý kiến phát 

biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận 

như sau: 

1. Trung tâm Khuyến nông quốc gia cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hình 

thức, hoạt động khuyến nông, tăng cường khuyến nông nhà nước với doanh 

nghiệp theo chuỗi ngành hàng gắn với chuyển đổi số; Xây dựng các vùng nguyên 

liệu phục vụ phát triển ngành nghề, du lịch nông thôn gắn với ngành nghề thủ 

công mỹ nghệ nông nghiệp, nông thôn; Ứng dụng công nghệ chế biến, cơ giới hóa, 

công nghệ thực phẩm nhằm thực hiện chiến lược phát triển ngành nông nghiệp và 

PTNT trong giai đoạn mới và thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 

16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giao 

Trung tâm Khuyến nông quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thực hiện:  

- Xây dựng và trình Bộ phê duyệt Chương trình khuyến nông đến năm 2030 

nhằm thực hiện Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp và PTNT trong giai đoạn 

mới theo hướng: Nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp; nông 

nghiệp hữu cơ; sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu phục vụ kinh 

tế tuần hoàn trong nông nghiệp; xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chất lượng 

phục vụ chế biến, xuất khẩu và kết hợp với phát triển ngành nghề, du lịch nông 

thôn; cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; ứng dụng 

công nghệ số trong sản xuất nông lâm thủy sản; công nghệ thực phẩm nông 

nghiệp; nâng cao năng lực, phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng.  

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu ra của các dự án khuyến nông 

theo hướng: Đánh giá về hiệu quả kinh tế như năng suất, chất lượng; hiệu quả sản 

xuất, giá trị gia tăng; hiệu quả, lợi ích, tác động xã hội - môi trường, giải quyết 

việc làm cho người lao động nông thôn; khả năng thực tế nhân rộng mô hình… 



- Kịp thời đề xuất, tổng hợp và thực hiện đúng quy định các nhiệm vụ, dự 

án khuyến nông đặc thù, đột xuất. 

- Phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương để thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền thông qua việc xây dựng các tờ rơi phổ biến về xử lý 

môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn. 

2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ 

Tài chính, Trung tâm Khuyến nông quốc gia tham mưu xây dựng khung kế hoạch 

phân bổ hàng năm đối với nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên và dự án khuyến 

nông: 

- Quy định khung tỷ lệ nguồn lực đối với các nhiệm vụ: Nhiệm vụ khuyến 

nông thường xuyên; Dự án khuyến nông chuyển tiếp hàng năm; Dự án khuyến 

nông đột xuất, đặc thù. 

- Đối với các dự án khuyến nông mở mới: Quy định khung tỷ lệ nguồn lực 

đối với từng nhóm lĩnh vực chính, như: Xây dựng chuỗi giá trị khép kín, nâng cao 

giá trị và phát triển sản xuất bền vững; phát triển nông nghiệp hữu cơ; sử dụng phế 

phụ phẩm nông nghiệp; phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông thôn; 

xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, gắn với phát triển ngành nghề, du lịch 

nông thôn; cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; ứng 

dụng công nghệ số trong sản xuất nông lâm thủy sản; công nghệ thực phẩm nông 

nghiệp; nâng cao năng lực, phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng; trong đó, 

đảm bảo cần cân đối các lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản so với các lĩnh vực khác. 

3. Giao Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường nông sản chủ trì, phối hợp với Trung tâm khuyến nông quốc gia xây dựng 

định mức kinh tế kỹ thuật về nông nghiệp hữu cơ, chế biến và công nghệ thực 

phẩm nông nghiệp, nghành nghề nông thôn, cơ giới hóa và tự động hóa, kinh tế 

tuần hoàn trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các vụ: KHCN, TC 

- Các Tổng cục: TS; LN; 

- Các Cục: CB, KTHT, TT, CN; 

- Trung tâm KNQG; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

              

  

       

Lê Văn Thành 
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